
Ata nº 1/2020 

Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às dezenove horas, reuniram-

se extraordinariamente nesta Casa Legislativa, sob a presidência da vereadora Jane 

Elizete Ferreira Martins da Silva, os vereadores Gilmar Lopes de Souza, Isabel de 

Oliveira Elias, José Sérgio de Carvalho, Loreno Feix, Sandro Drum e Teodoro Jair 

Dessbessel. Registrou-se a ausência dos vereadores Gelso Soares de Brito e 

Jucimar Borges da Silveira. A Presidente solicitou a vereadora Isabel que 

secretariasse os trabalhos e que fizesse a leitura de um texto bíblico que em pé foi 

ouvido. Na sequência a secretária fez a leitura do Ofício do Poder Executivo nº 

548/2019 – Encaminha Projetos de Lei nº 2586, 2587, 2588 e 2589/2019, e 

convoca Sessão Extraordinária; e do Ofício do Poder Executivo nº 003/2020 – 

Solicita a retirada do Projeto de Lei nº 2586/2019. A Presidente suspendeu a sessão 

por alguns minutos para a formação das Comissões Provisórias, que ficaram assim 

constituídas: Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final: Presidente: 

Teodoro Jair Dessbessel; Vice-Presidente: Isabel de Oliveira Elias; Membro: 

Jucimar Borges da Silveira; Suplente: Gilmar Lopes de Souza. Comissão de 

Orçamento e Finanças: Presidente: Loreno Feix; Vice-Presidente: Gelso Soares de 

Brito; Membro: José Sérgio de Carvalho; Suplente: Sandro Drum. A Presidente 

baixou nas Comissões: Projeto de Lei do Executivo nº 2587, de 23 de dezembro 

de 2019 - Autoriza o Poder Executivo municipal a conceder um abono salarial, 

para os agentes comunitários de saúde e agentes da estratégia da saúde da família 

com recursos de transferências de convênios, e dá outras providências; Projeto de 

Lei do Executivo nº 2588, de 23 de dezembro de 2019 - Autoriza o Poder 

Executivo municipal a realizar processo seletivo simplificado e contratar por 

tempo determinado, por excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX 

da Constituição Federal e art. 76 da Lei Orgânica municipal e dá outras 

providências; Projeto de Lei do Executivo nº 2589, de 23 de dezembro de 2019 - 



Autoriza a contratação emergencial temporária, por tempo determinado, na forma 

do artigo 37, IX da Constituição Federal e artigo 76 da Lei Orgânica municipal e 

dá outras providências; e Projeto de Lei do Executivo nº 2590, de 30 de dezembro 

de 2019 - Autoriza a contratação emergencial temporária, por tempo determinado, 

na forma do artigo 37, IX da Constituição Federal e artigo 76 da Lei Orgânica 

municipal e dá outras providências. Posteriormente a Presidente solicitou a 

secretária que fizesse a leitura da Ata nº 1/2020. Nada mais havendo a se tratar, às 

dezenove horas e vinte minutos, a Presidente encerrou os trabalhos e vai a presente 

Ata lavrada e assinada por quem de direito: 


